
Liturgie voor de avonddienst in de Hervormde Kerk, aanvang 19.00 
uur.  
 
Voorganger:    Ds. Dekker (Wierden) 
Ouderling van dienst:  Lummy Lindenhovius 
 
ZINGEN VOOR DE DIENST: Lied 864: 1 en 5 
1. Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 
5. Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
STIL GEBED, VOTUM EN GROET 
 
ZINGEN: Psalm 103. 1 en 3  
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 



3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA 
 
ZINGEN: Psalm 68. 7 en 12 
7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
12. Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht- 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israël, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 



 
GEBED OM VEROOTMOEDIGING 
 
SCHRIFTLEZING: Genesis 39      NBG ‘51 
1Jozef nu werd naar Egypte gebracht; en Potifar, een hoveling van 
Farao, de overste der lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de 
Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. 2En de Here was met 
Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde in het huis 
van zijn heer, de Egyptenaar. 3Toen zijn heer zag, dat de Here met hem 
was, en dat de Here alles wat hij ondernam onder zijn hand deed 
gelukken, 4won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen; hij 
stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn 
hand. 5Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij 
bezat had aangesteld, zegende de Here het huis van de Egyptenaar om 
Jozefs wil: de zegen des Herenrustte op alles wat hij had, zowel in huis 
als op het veld. 6En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem 
naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu 
was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. 
7Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: 
Kom bij mij liggen. 8Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn 
heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van 
wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand 
gegeven; 9niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets 
onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit 
grote kwaad doen en zondigen tegen God? 10En ofschoon zij dag aan 
dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan 
liggen en omgang met haar te hebben. 
11Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, 
terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. 12Toen greep zij 
hem bij zijn kleed en zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in 
haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. 13Toen zij nu zag, dat hij 
zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht 
was, 14riep zij haar huisgenoten en zeide tot hen: Ziet toch, hij heeft 
ons een Hebreeuwse man gebracht opdat deze zijn spel met ons 
drijve; hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb met 



luider stem geroepen; 15en toen hij hoorde, dat ik mijn stem verhief en 
riep, liet hij zijn kleed bij mij achter, vluchtte en liep naar 
buiten. 16Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer, totdat zijn heer 
thuiskwam. 17En zij sprak tot hem in dezer voege: Die Hebreeuwse 
slaaf, die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij 
te drijven. 18Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed 
bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. 19Zodra zijn heer de 
woorden hoorde, die zijn vrouw tot hem sprak: zo en zo heeft uw slaaf 
mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. 20En Jozefs heer greep hem en 
wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de 
koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. 
21En de Here was met Jozef; Hij bewees hem genade en deed hem de 
genegenheid van de overste der gevangenis winnen. 22Daarom 
vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de 
gevangenis waren, aan Jozef toe, en al wat daar te doen was, deed 
hij. 23De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was 
toevertrouwd, omdat de Here met hem was; en wat hij verrichtte, 
deed de Here gelukken. 
 
ZINGEN: Psalm 89.10 
10. Mijn hand is hem tot steun, mijn rechter arm zijn kracht. 
Geen vijand valt hem aan, Ik weer der bozen macht. 
Ik breek de tegenstand van allen die hem haten, 
mijn goedertierenheid zal nimmer hem verlaten. 
Mijn naam die hij belijdt, doet hem tot aanzien komen, 
zijn hand rust op de zee, zijn kracht beheerst de stromen. 
 
SCHRFITLEZING: Johannes 1. 1: 14-18 en 29 
14Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15Johannes 
heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, 
van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer 
dan ik. 16Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs 



genade op genade; 17want de wet is door Mozes gegeven, de genade 
en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. 
18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de 
boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. 
 
29De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam 
Gods, dat de zonde der wereld wegneemt 
 
ZINGEN: Lied 654. 4, 5 en 6 
4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, – 
Gij herder die ’t verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 
6. Zing dan de Heer, stem allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 
 
TEKSTLEZING: Genesis 39.2: De HEERE was met Jozef, zodat hij een 
voorspoedig man was. 



 
THEMA: Geloof brengt je op onverwachtse plaatsen. 
 
PREDIKING 
 
ZINGEN: Psalm 25. 1 en 2 
1. Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Collecten 
 
DANKGEBED EN VOORBEDEN 
 
ZINGEN: WEERKLANK 443  
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 



2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
6. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 
 
ZEGEN en Lied 415. 3:  
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God Uw naam ter eer! 
 
 


